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NEW HOLLAND TD3.50

TRADITIONELE EENVOUD.
MODERNE EFFICIËNTIE
New Holland heeft een lange en rijke traditie in de productie van
efficiënte en betrouwbare tractoren. De TD3.50-tractor werd ontworpen
en gebouwd om te beantwoorden aan de vraag naar een degelijk
ontworpen, betrouwbaar werkpaard. Hij heeft een nominaal vermogen
van 48 pk, ROPS-platform en 4WA en is zuinig, makkelijk te
onderhouden en eenvoudig te besturen. Dit alles gecombineerd met
een uitgebreid aanbod opties, hoge prestatieniveaus op het veld
en het erf en een lage eigendomskost. TD3.50: waarde voor uw geld
en een hogere productiviteit voor uw landbouwbedrijf.

LAGERE KOSTEN. ONVERVALSTE WAARDE
Het brandstofverbruik bedraagt bij 1800 tpm
slechts 185 kWh. Lange onderhoudsintervallen
van 300 uur voor de motor zorgen voor lage
bedrijfskosten gedurende zijn hele levensduur.
De robuuste constructie zorgt voor een lange
levensduur en goede inruilwaarde. Bij New Holland
zijn uitzonderlijke prestaties betaalbaar.

UITGERUST VOOR PRODUCTIVITEIT
De 8x8 Synchro Shuttle-transmissie beschikt over vier
voor- en achterwaartse versnellingen in hoge en lage
verhoudingen. De transmissie is eenvoudig en
gebruiksvriendelijk en biedt een snelheidsbereik
van 2,8 tot 33,00 km/u. De vooruit- en achteruitversnellingen
komen overeen: hierdoor zijn snelle wendingen op de
kopakker gagarandeerd en stijgt de productiviteit.

INGEBOUWDE KRACHT
Het inschakelen van
de vierwielaandrijving gebeurt
mechanisch. Een limited slip
differentieel staat garant voor
maximale trekkracht onder
de moeilijkste omstandigheden.

ÉÉN VOOR ALLES
De TD3.50 is een veelzijdige tractor
en de ideale werkpartner voor kleine
en parttime landbouwers, maar
kan ook een handige extra hulp zijn
op middelgrote landbouwbedrijven.

COMFORT EN ERGONOMIE
Bij de TD3.50 zitten alle belangrijke
bedieningen precies waar nodig. Even
belangrijk is het feit dat repetitieve taken
makkelijker werden gemaakt omdat
de bedieningen hiervoor dicht bij elkaar
gegroepeerd werden. Dit werkt veel
makkelijker en is minder vermoeiend
voor de bestuurder.

VLOTTE VERANDERING
VAN RIJRICHTING
Het Synchro Shuttle™-systeem zorgt
ervoor dat u snel en makkelijk van rijrichting
kunt veranderen. Het is niet nodig om van
versnelling te veranderen terwijl u van richting
verandert. De bestuurder gebruikt enkel
de daartoe bestemde omkeerschakeling
en koppeling. Het resultaat? Een vlottere
schakeling, geen tijdsverlies, groter comfort
en hogere productiviteit.

DE GESCHIKTE AFMETINGEN
VOOR UW TOEPASSING
Met een hoogte onder 2 m is de
New Holland TD3.50-tractor niet alleen
compact: hij is een van de meest wendbare
tractoren in zijn klasse. Geringe hoogte,
grote veelzijdigheid, gebruiksgemak: met
de TD3.50 kunt u overal raken en eender
welke taak uitvoeren.

VEELZIJDIGHEID BIJ VELDWERK
De TD3.50 is licht en krachtig en
daardoor perfect voor taken zoals
bemesten, maaien en balenpersen.
Dankzij de 4WA-tractie zijn deze
tractoren evenzeer geschikt voor
grondbewerking, zaaien en lichte
trekwerkzaamheden.

UITERST VEELZIJDIG
New Holland beschikt over een
ongeëvenaarde expertise in het
ontwerp en de ontwikkeling
van kleine tractoren.
Het TD3.50-model is ideaal
voor toepassing bij kleinschalige
landbouwbedrijven en veehouders
en beschikt over alle
eigenschappen om te voldoen aan
de noden van kleine landgoeden,
gemeenten en serres.

SPECIFICATIES

MODEL

TD3.50

Motor
Aantal cilinders / Aanzuiging / Kleppen
Inhoud
Max. vermogen - ISO TR14396 - ECE R120

4 / na / 2V
(cm ) 2216
3

(kW/pk) 36/48

Nominaal toerental

(tpm) 2800

Inhoud brandstoftank

(liter) 54

Transmissie
8x8 Synchro Shuttle™-transmissie
Maximumsnelheid

(km/u) 33,00

Assen
4WA-voorassen

mech. schakeling

Hydraulica
Hoofdpompdebiet
Pompdruk
Pompdebiet stuurbekrachtiging
Regelklep

(l/min) 40
(bar) 175
(l/min) 21
(aantal) 1

Koppeling
Lift-O-Matic™
Aftakas
Achteraftakas

(tpm) 540 & grond

Banden
Max. achterbanden

24"/28"

Afmetingen
Spoorbreedte achteraan met 12,4-24" banden

(mm) 1268-1358

Spoorbreedte achteraan met 13,6-28" banden

(mm) 1328

Wielbasis

(mm) 1984

Gewicht

-smeermiddelen

(kg) 1430

(kg) 1930

Standaard

BIJ UW DEALER

NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111

24u/7d bijstand en info
Gratis oproep vanaf een vaste lijn. Bij mobiel bellen, informeer bij uw provider of uw oproep zal worden aangerekend.

Bezoek onze website: www.newholland.com
De gegevens in dit drukwerk dienen als puur informatief beschouwd te worden; productwijzigingen door de fabrikant zijn mogelijk zonder voorafgaande
kennisgeving. Het is mogelijk dat de tekeningen en foto’s modellen tonen die uitsluitend in het buitenland verkrijgbaar zijn, of extra uitrustingen die niet tot
het standaardmodel behoren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze verkooppunten. Gepubliceerd door New Holland Brand Communications.
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